
Svisa Esperanto-Societo
Po§tfako 779
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
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Loko: Berno

SVISA ESPERSANTO-§OCIETO
INFORMA§

ôrNeRalA KUNvENo
@

kiujn ni ne relegos.

tularto 1990

.ie la alveno al

- salato verda.

Dato: Sabaton, la l7-an de marto 1990

@§lgi-f{gt-elo METR0P()LE, Salono II, Zeughausgasse 26,30tt Berno
H-ofqrq-: 09h00: Malf ermo de la salono kaj instala?o de la libro-servo

10h00: Kafumo kaj interkona babilado

t0h30: Malfermo de lo Ôenerala Kunyeno
Lagordo. sta§la
Prezidos Claude GACOND kaj protokolos Andy KüNZLI.
a) Protokolo de la antaùa Ôenerala Kunveno (Vd SER t 98g-3 aprilo).b) Baporto de la Centra Komitato ( vO. SES informas, februaro kaj *".toi.c) Financa râporto (vd. SES irrfgrmas, februâ6-[âjîâFili.
ql . Raporto de la kaskontroraFtoî(fE sEs infornqi, februaro).
d) Raporto de Ekzamena Komisiono (tl'.@"!, marto).
e) Elekto de membro de la KonTlikto-KomEiono por anstataùi la demisiinton
Alfred WENGER. Kaùzo de lia demisio: maljuniso. "

---=
$ Diversaioj.
Noto: Ciu kunporru ta raportojn,

12h00 aù seeble pli frue: Fermo de la ôenerala Kunveno.

12h30: TAGMANÔO
(Menuo vianda aù GgeqqranaE po SF 23.50. Mansontoj sin anoncu
la kasisto Ernst VON [,lAY tuj pagante la koncernan monsumon).
Asparaga kremsupo - bovalo ôasarta aù legomaro - terpoma kaôo

PosrTA G M EZ A *qBOG RA rLO

trrh00-14h45: Kie!_ funkcias VIDEOJEX t<ai
esperanto, kun ro 

-

MELLINI kai Franz BRLIGGER.

kiajn servojn §i povos alporti al
R. DICK, kiun esperantigos Angello

lrh00-15h45: Recitalo de NIKOLIN' et Belgio. Si prezentos kantojn el sia tutmonda
repertuaro.,@o.p'eÉ.ieroàl§ialastakâsedo;Lulkaàto|

16h00: Adiaùa teumo kaj babilado.

t6h30: Fermo de la libroservo kaj cle la standoj.

Espe,rg: La prezidanto esperas, ke multaj SË,S-anoj ôeestos la kunvenon kaj la
tutcerte tre allogan posttagmezon. Inv itu esperantû-komencanto jn.

-o(}o*

(Claude GAC0ND)



f tltANCA RôpsSTo (aldonaîo)

Publikigante la bilancon, ni faris eraron, kiun vj bonvolu korektr sur ta 1-a paso de
la februana numero cle SES informas. En la rriarfreno dekstre de la kolumno âe la
aktivoj, clevus trovi§i la-[ôfumnû*Ae la pasivojl Vi bonvolu do aldoni Ia vorton
Faqiygi, kaj laci-sekvajn sunrojn: linio Fonduso centjara jubileo de Esp: 4'098.*; iinio
Junulara voja$fonduso: 259.5û; linio Transaj eroi aktivaj k. pasivajz 455.-i linio min,
pago el GEP 4'000.- (komputilo KCE): 2?'6A2.15; linio 27'6O?.35: ankaù 27,6A235i
lrnio min. bankspez. tl.- (§VBlt lg'525.75; iinio 19'525.75t ankaù 19'525.75. En la
financa raporïo mem je la l0-a linio devus trovi§i ne 7'800"-, secl ii'098.- Nr
pardonpetas pro tlu eraro.

BUôETO

Elsnezoi
-LJSER . SF.S informas

l-iEA-k.']tE;f ' -.

Propagando + varbado
Argus:
Perkorespondai kurscr j

Eldonaioj
CK-administrado
Kunvenoi fren. k. reg.
Bankspezoj, divers.

Sume:

Enspezoi
fulemirrokotizoj:
Abono al SER:
Donacoi:
Heredaîo:
Interezoj malnetaj
Diversajoj:

Sume:

7'000.-
30Cr.-

I t1^n

20'00û.-
2',1300.-

t 00"-
30'600

6'00ü.-
20a.-

400,*
'5.'000.*

4'000.-
2'000.-

500.-
5AÜ.-

l8'600.-Frn.!ara gajno: l2'C00.

RAPoRTO DE LA CENT&\-ll9EITAro.- 4ùriso
F!eredajo
La bu$eto anoncas la ricevon de heredaic. Jam nun ni povas diri, ke

montri§is necese profitrgi SE§*n rje tre intirna kunlaboro kun KCE-GEP. Unueco
estôs {orto: La senrnrpostig,o de CE,p profitu al SË§. Secl, ,§ES tr_ansprenu siain
respondecojn. Tion rneùguras ia buf;eto 1990,

Defendo de niaj atingaioj
Preti§as raporto por defencli ]a statuson de esperanto ee Svisa Radio

Internacia. SES aiportu sian ki;nlaboron por dissendi la koncernan raporton al la
membroj de la decidpovaj tnstancoj.

Arl<ivajoj
Ekde 1967 la arkivejo de SES estes CDELI mem. Estas necese tron

remernorigr de Tenrpo al tempo al la respontle.culoj de la espera;rto-societoj, por ke
ne krerf,u ekster CIIELI arkivai dokurnentoj, kiuj riskas forgesi$i, Ekde la komenco
de 199û ia Bibiioteko de La Çhaux-de-Fonds havas novan direktoron. La kunsido de
la Federa Konsilio seebele okazos êe CDEl.l mern kun la cel,: renkontigr ôiujn
gvrdanto jn de la esperanto-socie roi kun tiu nova respondeculo de CDELI.

Regionaj labor*grupoj
Ôii n'-,n- SES [e 'sukcesis {unkciigi naciling,vajn labor-grurpojn: po unu por

linguo-regiono. Sere ante anstâtaùantoin al le demisiinta j vrcprezidantCIi fulaité
CIOVANOLI kaj Dietrich WEIDMANN, kiuj respondecis prr la regionoj franc- kaj
german!ingva.i, SES samtempe serôiis gvidantojn pCIr la fondo de la dezirindaj
labor-grupoj. Tto estos unu el la ôefaj eorgoj de la. Centa Komrtato. Ambair
dernisiis pro trûa profesra okupiteco.' Nuna konsisto de la Centra Kornitato

Okaze de eiu kunsido la Centrar Komrtato rtôi,Qis,ie nova rnembro. La l3-an
Ce januaro 1990 Nicoie MARGCT estis alelektrta. Si okupi§os pri la orgânrzo de la
reglona semajnfino en R,onrêndro, Jen la nuna dispartigo de Ia funkcioj en la Centra
Komitato: Prezldanto: Claude CAÇOND, La Chaux*de-Fonds; \ticprezidanto: Fritz
LIECHTI, Ziirich; Ôenerala sekretario: i\ndy KijNZLl, Kiens; Kaiisto: Ernst VON
NlAy. Ohreruzrvil; Vicprezidantoj kun speciala funkcro: itallin6va: d-ro Tazio
CARLE'rlARO, Beilinzôna; junlaro: Ueli HAENNI, Bern. Ceteraj mer-nbroj: il4ireille
Clt.OSlE.l\N-ROBLRT, Les Brenets, prezidantrno de KCE kaj CEP, Nrcole MARÇOT,
Lausanne, Fritz WASStulÂNN. \ÿohlen kai Dietrich \!EiD,\.{,,\NN, iürich, rilatoj kr"rn
L"lEl\. Pr.:r !a kunsido okaze <Ie ]a t-;K en Kubo lin anstataùos Andy KÜNZLI.

-c()o-

Aldonaj dokumentoj; F.speranto por moncJr:ivrtanojo Dintricn wàidmann.


